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Az „Offline Group Kft” (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a
személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes
adatkezelésre.

1

Az Adatkezelő adatai

Cégnév:

Offline Group Kft.

Cégjegyzékszám:

01 09 330587

Székhely:

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 5. emelet 6.

Adószám:

26530930-2-43

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és
európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:
•

évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről

•

évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

•

évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

•

évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

•

2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető
közleményben - , hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja
magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát, bármikor a törvényességi keretek változásakor
megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét
nyilvánosan közzéteszi a: www.offlinegroup.hu oldalon.
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Adatvédelmi szabályzat használatban lévő kifejezései:
•

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

•

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

•

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

•

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása,

felhasználása,

lekérdezése,

továbbítása,

nyilvánosságra

hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
rögzítése;
•

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

•

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

•

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

•

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;

•

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;

•

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

•

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;

•

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy
a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények
felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az
érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

•

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
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részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
•

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;

•

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

•

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

•

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

•

kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is
tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az
adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely
a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő
vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

•

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli;

•

különleges adat:
 a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra,
a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
 az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint
a bűnügyi személyes adat

•

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

•

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;

•

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra,
a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
6

Offline Group Kft.
1095 Budapest Lechner Ödön fasor 2. 5. emelet 6.
Adószám: 26530930-2-43

 a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra,
a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
•

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

•

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint
a bűnügyi személyes adat.
 az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint
a bűnügyi személyes adat;

•

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

3

Rendelkezések, melyet az Adatkezelő kötelező érvényűnek tekint

Személyes adat kizárólag előre meghatározott célból és időtartamban, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
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A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett
véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében, az érintett véleményét megismerni kívánó
személy, az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes
adatait a törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra
irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet
sor.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény
felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken
alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók
össze, ha az érintett kifejezetten hozzájárult ahhoz, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés
feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik
országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett
kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok
kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést
elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat
nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása,
különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az
érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy
a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását
vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
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Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a
szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden
olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így
különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az
adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.
A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul
adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt
nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem
sérthetik.
Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy
önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb
jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.

3.1 Rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés
A rendezvényszervezéshez kapcsolódóan az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezelheti és
adhatja tovább partnerei (al-adatfeldolgozó) részére:
•
•
•
•
•
•
•
•

titulus
név
beosztás
intézmény
e-mail
telefonszám
lakcím
esetleges étel érzékenység/allergia

Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységének disszeminálásához kapcsolódó konferenciák,
rendezvények lebonyolítása.
A rendezvényre történő online regisztráció során az érintettnek lehetősége van arra, hogy önkéntes
alapon értesítést kérjen Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről. Az értesítés e-mailes formában
történik, az érintett által megadott elérhetőségen. Ezt a rendezvényre történő regisztráció során teheti
meg, és így az ehhez kapcsolódó adatkezelésre az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
nyilatkozata alapján kerül sor. Az Adatkezelő az érintett nevét és email címét kezeli. Az adatkezelés
jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes
hozzájárulása.
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Az érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a megadott e-mail címen.
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, az Al-adatkezelők illetve Adatkezelő azon belső munkatársai
jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz
kapcsolódik. Amennyiben valamely rendezvény esetében, szervezési okokból, harmadik szereplőnek
történő adattovábbítás történik, arról az érintettet az Adatkezelő külön tájékoztatja.
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt az érintettre vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, emailes megkereséssel.
Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül
írásban.

10
Offline Group Kft.
1095 Budapest Lechner Ödön fasor 2. 5. emelet 6.
Adószám: 26530930-2-43

4

Al-adatfeldolgozók:

4.1 A www.offlinegroup.hu weboldal üzemeltetője:
Cégnév:

BCS Infosec Kft.

Székhely:

1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.

Elektronikus levélcím:

bcsinfosec@gmail.com

Al-adatfeldolgozó feladatának megnevezése:

Tárhely-szolgáltató

•

Al-adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:
o

•

Al-adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
o

•

A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:
o

•

Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre:
o

•

BCS Infosec Kft., bcsinfosec@gmail.com

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:
o

•

Tárhely-szolgáltatás

A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
o

Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az
érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

•

Az adatfeldolgozás jogalapja:
o

Az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az

o

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
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4.2 A Telekom Trezor promóciójához kapcsolódó al-adatfeldolgozók köre:
Cégnév:

Network Wizzard Kft.

Székhely:

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

Elektronikus levélcím:

tibor.fischer@gmail.com

Al-adatfeldolgozó feladatának megnevezése:

Fejlesztés, aktivitás környezet biztosítása

•

Al-adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:
o

•

Al-adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
o

•

Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre:
o

•

Network Wizzard Kft., tibor.fischer@gmail.com

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:
o

•

Fejlesztés, aktivitás környezet biztosítása

A játékot használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:
o

A Fejlesztés elérhetővé tétele, aktivitás környezet biztosítása és annak megfelelő
működtetése.

•

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
o

Minden játék esetében, az egyedi játékszabályzatokban kerül megfogalmazásra az
adatkezelés időtartama, melyről az érintettek a játék egyedi weboldalán, vagy az
érintett üzletben tudnak tájékozódni.

•

Az adatfeldolgozás jogalapja:
o

Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az

o

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A Trezor promóció kapcsán aláírt, papír alapú, nyeremény átadás-átvételi elismervények tárolása a cég
székhelyén történik:
OFFLINE Group Kft.
(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 506.)
A tárolásért és adatkezelésért felelős személy: Bozzay Csenge
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5

A sütikkel kapcsolatos általános tájékoztató

A sütik – vagy angolul cookies – olyan kisebb programok, amelyek a meglátogatott weboldal
funkcionális működését segítik, adatokat gyűjtenek forgalomelemzési célból, esetleg marketing célokat
szolgának.
A sütik használata során ezek a kis programok vagy adatcsomagok a felhasználó számítógépére
kerülnek és ott hosszabb-rövidebb ideig tárolódnak. A sütik alkalmazása során a weboldal mintegy
„megkéri” a felhasználó számítógépét, egyéb okok eszközét, hogy a felhasználó böngészője tárolja
számítógépe használatával kapcsolatos adatokat. A sütik vagy a meglátogatott oldalról származnak
vagy harmadik személytől (A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy az “emlékezzen” a
felhasználó egyes műveleteire vagy preferenciáira. A sütik segítenek azonosítani a felhasználókat,
rögzítik a felhasználók – honlap használatával kapcsolatos – egyedi beállításait, a felhasználóknak,
hogy újbóli adatbevitel nélkül tudják használni a honlapokat (pl. jelszavak megjegyzése).
A sütik egy részét külső webszerver kezeli, ezeket a sütiket http fejléc sütinek hívják. A sütik
tárolásának másik módja az adott oldalon található vagy hivatkozott JavaScript kód. A folyamat a
gyakorlatban úgy írható le, hogy minden alkalommal, amikor a felhasználó újra használni kívánja az
oldalt, akkor a webszerver megkaphatja az előzőleg beállított sütik adatait, ezzel könnyebbé és
kényelmesebbé válik a korábban már használt oldal betöltése, használata.
A sütik és más hasonló technológiák alkalmasak lehetnek meghatározott természetes személyek
azonosítására, ezért az Általános adatvédelmi rendelet alkalmazásában használatuk személyes adatok
kezelésének minősül.
A sütikkel és más hasonló technológiákkal valamennyi honlap felkeresésekor találkozhatunk. A
sütikkel kapcsolatos adatkezeléssel összefüggő kérdések a felhasználók tájékoztatására vagy
hozzájárulásuk szükségességére vonatkoznak.
A hozzájárulás beszerzése alól mentesül a szolgáltató, ha a süti a szolgáltatás nyújtásához (honlap
használata etc.) technikailag elengedhetetlenül szükséges vagy kizárólagos célja az elektronikus
hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy annak megkönnyítése. Fentiekre
figyelemmel hozzájárulás beszerzése nélkül használhatók sütik:
•

felhasználói beviteli sütik: más néven munkamenet azonosítót sütik, arra szolgálnak, hogy
nyomon kövessék a felhasználó adatbevitelét az online űrlapok, bevásárlókocsik stb. kitöltése
során, ezek a sütik törlődnek a munkamenet végével,

•

hitelesítési sütik: a felhasználók azonosítására szolgálnak, ezzel jogosultságot szereznek az
engedélyezett tartalom megismerésére (pl. internetbank kód);
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•

felhasználóközpontú biztonsági sütik: a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás
biztonságának fokozására szolgálnak, azaz céljuk a visszaélések kimutatása; korlátozott
tárolási idő jellemzi őket;

•

multimédiás tartalom lejátszók sütik: olyan technikai adatokat tárolnak, amelyek videó- vagy
audió tartalom lejátszásához egy munkamenet időtartama alatt szükségesek (általában „flash
süti”-ként ismertek), a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatásnak minősülő
tartalmakhoz kapcsolódnak;

•

terheléskiegyenlítő sütiket: olyan technológiát valósítanak meg, amik lehetővé teszik, hogy
nem egy, hanem több számítógép dolgozza fel az egy webkliensre érkező kéréseket a
munkamenet időtartama alatt; ezek a sütik a hálózati kommunikáció biztosítását szolgálják;

•

felhasználói felület testreszabásához használt (munkamenet) sütik: arra használhatók, hogy az
állandó azonosítóhoz nem kapcsolódó preferenciákat (például a nyelvet vagy a betűtípusbeállításokat a munkamenet időtartama alatt tároljanak), amennyiben a munkamenet idejére
tárolják az adatokat (hosszabb adattárolás esetén a süti alkalmazása hozzájárulást kíván meg);

•

harmadik féltől származó közösségi tartalmat megosztó sütik: a közösségi hálózat
bejelentkezett tagjai számára használatuk hozzájárulásuktól függetlenül biztosítható (a süti
célja, hogy a hálózat tagját azonosítsa a tartalom megosztása során).

Az érintettek hozzájárulása szükséges az alábbi típusú sütik használatához:
•

közösségi tartalommegosztó nyomonkövetési sütik,

•

külső hirdetési sütik, amelyeket általában viselkedésalapú ajánlatok céljára használnak;

•

a tartós bejelentkezési sütik;

•

a piacelemzési, a termékfejlesztési, hibakeresési célból használt sütiket;

•

látogatáselemző sütik.

Az alábbi táblázat tartalmazza a sütik fenti szempontoknak megfelelő besorolását.
Neve

Funkciója

Leírás

Feltétlenül
Adattárolás időtartama
szükséges?*

Közösségi
Facebook
tartalommegosztó A látogatókról adatot gyűjt, a Facebook profillal rendelkezőknek
Pixel
Nem
nyomonkövetési ezután lehet hirdetni a Facebook rendszerén belül
Code
sütik
A Goolge által létrehozott sütik, ami a látogatási statisztikák
Google
begyűjtését teszi lehetővé. Részletes lista:
Külső hirdetés
Nem
Analytics
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analy
ticsjs/cookie-usage
A rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ez tárolja a
WordPress
látogatás részleteit. A benne lévő adatok csak a rendszeren belül
Hitelesítési süti
Igen
session
érhetők el. További információ:
https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
Süti
Hitelesítési süti Az elfogadás után az elfogadás tényét rögzíti.
Igen
elfogadás
Az opcionálisan megjelenő felugró üzenet ‘Ne jelenjen meg
Popup
Felhasználói
többet’ jelölőnégyzetére kattintva jön létre, hogy többet ne ugorjon Igen
üzenet
beviteli süti
fel ugyanaz az üzenet.

Származás

Tartós

3 hónap

Saját

Tartós

1 perc – 2 év

Harmadik
fél

Munkameneti Munkamenet Saját

Tartós

1 hónap

Saját

Tartós

1 hónap

Saját
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* a weboldal hibátlan működéséhez

5.1 Részletesen a Google Analytics-ról, illetve a Facebook képpontról
Néhány a webodalon használt technológia részletes bemutatásával tehet csak az Adatkezelő csak eleget
a hatályos rendelkezéseknek. Ezek a következők: Google Analytics, illetve a Facebook képpont
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások
tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A Google Analytics
szolgáltatása révén a weboldalhasználatával kapcsolatos információk kaphatóak a Google-től és
lehetőség nyílik a honlap forgalmának elemzésére. A Google Analytics által használt fő cookie a
„__ga” cookie. A Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen
meg

a

Google

a

Google-szolgáltatásokban

https://policies.google.com/technologies/types.

„A

(például
Google

a

Google

Analytics

Keresésben).
belső

forrás:

cookie-kat,

az

eszközzel/böngészővel kapcsolatos adatokat, IP-címeket, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett
tevékenységéket gyűjt. Ezeket az adatokat azért gyűjti, mert ezek alapján az adatok alapján tudja mérni,
illetve statisztikai jelentésekben rögzíteni a felhasználók által az olyan webhelyeken és/vagy
alkalmazásokban végzett műveleteket, amelyek a Google Analytics szolgáltatást használják.” forrás:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu „A Google Analytics arra használja az
IP-címeket, hogy kikövetkeztesse a látogatók földrajzi helyét, valamint arra, hogy megvédje a
szolgáltatást és az ügyfeleinket.” A Google Analytics lehetővé teszi, hogy felhasználói bekapcsolják az
IP-, amelynek használatakor a Google Analytics a gyűjtött IP-cím egésze helyett csak az IP-cím egy
részét használja fel, továbbá az ügyfelek igény szerint felül is bírálhatják az IP-címeket az IPfelülbírálási funkcióval. – A weboldal a Google Analytics használata során az IP címek maszkolását
alkalmazza a beállítások megfelelő alkalmazásával. A Google Analytics által használt sütikkel
kapcsolatos adatkezelésről, a sütik funkciójáról részletesen az érintett alábbi linken olvashat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Ha és amennyiben az érintett a Google Analytics működését korlátozni kívánja akkor azt az alábbi
linken teheti meg. https://policies.google.com/technologies/cookies
A weboldal a Facebook szolgáltatásai közül a Facebook képpontot használja annak érdekében, hogy a
weboldal használatával kapcsolatban információkat gyűjtsön, illetve facebook megjelenéseit
optimalizálja. A Facebook szolgáltatásainak igénybevétele során a Facebook képpont a felhasználók
személyes adatait (Ügyféladatok) küldi el a Facebook részére. Az Ügyféladatok a Facebook terméktől
függően lehetnek elérhetőségek, illetve eseményadatok. Az alábbi linken érheti el, hogy a Facebook
képpont

pontosan

milyen

adatokat

gyűjt:

https://developers.facebook.com/docs/facebook-

pixel/implementation/gdpr . A Facebook képpont tiltásáról a „A sütik korlátozása a böngésző
beállítások alkalmazásával” című részben olvashat kiegészítő információkat. Az érintett bármikor
törölheti a korábban engedélyezett cookie-kat, ezzel kapcsolatban részletes információkat a böngészője
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„Segítség” menüpontjában talál. A Facebook képpont működésére, illetve adatvédelmi megfelelésre
vonatkozó

további

részletes

tájékoztatás

az

alábbi

linken

keresztül

érhető

el:

https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/advanced#
https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr

5.1.1

A weboldal által használt közösségi modulok (social plugins)

A plug-in-ok olyan opcionális modulok, amiket különböző közösségi hálózatok (pl. Facebook, Twitter,
Pinterest etc.) biztosítanak és használatukkal a weboldal közvetlenül összekapcsolható a közösségi
oldalakkal, a felhasználók a tartalmakat megoszthatják, illetve reagálhatnak azokra. A közösségi plugin-okat használó weboldalak célja ezen programok használatával a látogatottság és az elérés növelése.
A beépülő modul továbbítja a tulajdonos szolgáltató felé, hogy a felhasználó mely weboldalakat
nyitotta meg. Ha böngészés közben az érintett be van jelentkezve valamely szolgáltató felhasználói
fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az érintettet érdeklő (azaz az érintett által elért) információkat
a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like”
gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja
megőrzésre.
Az adatok szolgáltató általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel
kapcsolatban az érintettet megillető jogokról és a rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók
adatvédelmi tájékoztatójában találhat információkat.
Az offlinegroup.hu.hu weboldalon közösségi modulokat nem használunk.

5.2 A sütik korlátozása a böngésző beállítások alkalmazásával
A böngészők (példálul: Google Chrome, Firefox, Explorer) lehetőséget adnak arra, hogy csak az
érintett hozzájárulásával lehessen sütiket telepíteni a számítógépre, egyéb eszközére. A sütik
használatának teljes korlátozása a webhely korlátozott használhatóságát eredményezi vagy azzal a
következménnyel járhat, hogy az adott oldalt egyes funkcióit egyáltalán nem tudja használni. Ezért az
oldal működését biztosító sütik használatának korlátozása nem javasolt szemben a kényelmi, illetve
harmadik felektől származó sütik korlátozásával. Az egyes böngészőkben az alábbiak szerint eljárva
állíthatja be a sütik használatát:
•

Internet Explorer, lásd itt:
o

•

Firefox, lásd itt:
o

•

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Google Chrome, lásd itt:
o

•

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Safari, lásd itt:
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o

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265https://support.apple.com/hu-hu/HT203987

5.3 A sütikkel kapcsolatos al adatkezelők:
•

Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok,

•

Facebook Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Amerikai Egyesült Államok,

•

Facebook Ireland Limited Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország,

Az adatkezelés célja és jogalapja
Az Offline Group Kft. honlapjain használt technológiákkal, sütikkel történő adatkezelés célja a
honlapok funkcionális működtetése, a felhasználói élmény javítása.
A sütikkel és más hasonló technológiákkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a weboldalak funkcionális
működésével, felhasználói élmény javításával összefüggésben működésével összefüggésben az
Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Az egyes sütik vonatkozásában az adatkezelés
időtartamára vonatkozó tájékoztatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

6

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint
Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az
adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett
kezdeményezni:
•

postai úton a 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 5. emelet 6. címen,

•

e-mail útján az viktor.molnar@offlinegroup.hu e-mail címen.

6.1 Az érintettek jogai részletesen:
1. A hozzáférés joga
a. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon.
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2. A helyesbítéshez való jog
a. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog
a. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott
feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog
a. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Az érintett kérelmezte a
szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
a. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a. Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b. Az adatkezelés jogellenes, és Az érintett ellenzi az adatok
törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de Az érintett igényli azokat jogi
igények

előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez

vagy

védelméhez;
d. Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás

arra

az

időtartamra

vonatkozik,

amíg

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget

élveznek-e

Az

érintett

jogos

indokaival

szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
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a. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)
7. A tiltakozáshoz való jog
a. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
a. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
a. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző
bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a. Az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy
teljesítése érdekében szükséges;
b. Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy
tagállami jog teszi lehetővé, amely Az érintett jogainak és
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít;
c. Az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

6.2 Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított
1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az
érintettet.
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Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

6.3 Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
 a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló
képességét;
 fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza
lehet állítani;
 az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére
szolgáló eljárást.

6.4 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az
adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi
incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő,
valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
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tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság,
miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e,
elrendelheti az érintett tájékoztatását.

6.4.1

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes
felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül,
mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

6.5 Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –zárolását, vagy törlését a
hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

21
Offline Group Kft.
1095 Budapest Lechner Ödön fasor 2. 5. emelet 6.
Adószám: 26530930-2-43

Amennyiben az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján,
az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
 az érintett személyes adatok körét,
 az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására
megtett intézkedéseket, valamint
 az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló - és ennek alapján
a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás
körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb
időtartam nem állapítható meg.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már
megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás
kérése helyesbítéshez vezetett.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves
– és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az
adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt
a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása)
kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
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kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás
jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő
köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az
adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. §
(1)bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott- esetekben tagadhatja meg.
Ez esetben az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény
mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a panaszost - az
adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel,
panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
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